
Pomiar mocy bez styków 
metalicznych zapewnia 
bezpieczeństwo w miejscu pracy 

Wstęp
 
Pomiar napięcia z użyciem chwytaków z metalicznymi stykami o 
dużej przewodności łączył się zawsze z pewnym ryzykiem zarówno 
dla operatora jak i użytkowanego przez niego sprzętu. Analizując 
zużycie energii, jak dotąd niestety, ryzyka tego uniknąć nie było 
można. Nowe, innowacyjne rozwiązania w technice wykrywania 
napięcia eliminujące styk metal-metal umożliwiają w połączeniu z 
pomiarem prądu za pomocą czujników cęgowych pomiar mocy 
wygodny, a przede wszystkim bezpieczny. Dzięki temu użytkownik 
nie musi się już obawiać wstrząsu elektrycznego, zatrzymania 
produkcji, a przede wszystkim najgorszego ze wszystkich zagrożeń – 
utraty zdrowia, a nawet życia. 

Kaoru Kondoh 
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Przyrząd wykonujący pomiar mocy oblicza ją na podstawie wyników 
pomiaru dwóch parametrów – napięcia i prądu. Wprowadzenie w 
technice pomiarowej prądu czujników cęgowych pozwoliło poprawić 
znacznie komfort obsługi, stąd też przenośne mierniki mocy weszły 
do powszechnego użycia. Konfigurowanie i używanie takich
przyrządów nie wymaga rozłączania testowanego obwodu, tzn.
przewody testowanego obwodu mogą być nadal „pod napięciem”.
Dzięki czemu pomiar mocy staje się bardziej przyjazny i efektywny. 

Pozostała jednak nadal konieczność zakładania w celu pomiaru 
napięcia chwytaków bezpośrednio na odsłonięte metalowe elementy
(na przykład w miejscach dołączenia przewodów). Ze względów 
bezpieczeństwa miejsca te są zwykle w rozdzielnicach dokładnie 
zakryte. Efektem tego jest konieczność wykonania kolejno szeregu 
kłopotliwych czynności: otwarcia skrzynki rozdzielnicy, zdjęcia 

pokrywy, włożenia izolowanych rękawic i założenia 
chwytaków pomiarowych napięcia. 
Zakładaniu chwytaków towarzyszą czasem iskrzenia, a 
nierzadko zwarcia, które mogą doprowadzić do przerw w 
dostawie prądu i reklamacji ze strony klientów żądających 
rekompensat ze powstałe szkody, a nawet do wstrząsów 
elektrycznych. Stąd też, przed takim pracami wzdragają
się nawet profesjonaliści z dużym doświadczeniem. 

Styk metal-metal generuje 
wiele zagrożeń 

Wszystkie te problemy mogłyby być rozwiązane, gdyby 
można było mierzyć napięcia w miejscach pokrytych 
izolacją tak, jak w przypadku prądu. Można by było wtedy 
wykonywać pomiary bez zdejmowania pokryw w 
rozdzielnicach lub nawet w pewnych okolicznościach 
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na zewnątrz rozdzielnic. Taka własność 
mogłaby przynieść użytkownikowi przyrządu 
więcej wygody i poczucia bezpieczeństwa w 
trakcie wykonywania pomiaru. 

Wymieniony powyżej, niewielki prąd płynący 
przez elektrodę jest mierzony, w czasie, gdy w 
czujniku napięcia jest generowane napięcie.
Napięcie to jest regulowane aż do momentu, w 
którym wartość prądu osiąga zero tak, że oba 
napięcia stają się sobie równe i prąd nie płynie. 
Wtedy to napięcie regulowane jest mierzone. Ze 
względu na to, że prąd płynie od obszaru 
wysokiego napięcia do obszaru napięcia niskiego, 
zatem wartość napięcia w tych warunkach, 
którego efektem jest prąd zerowy jest 
równoważna wartości napięcia obiektu 
pomiarowego. Ta metoda pomiaru stała się 
możliwa, dzięki opracowaniu techniki 
precyzyjnego pomiaru niewielkich prądów, 
dokładnego generowania napięcia i jego regulacji
oraz zintegrowaniu tych wszystkich własności w 
jednym, niewielkim przyrządzie pomiarowym. 

W dalszej części artykułu zostanie przedstawiona
nowa technika, której zastosowanie pozwala 
zwiększyć bezpieczeństwo i komfort pomiaru
mocy, przez umożliwienie pomiaru napięcia w 
miejscu pokrytym izolacją, bez potrzeby jej 
usuwania. Na rysunku poniżej przedstawiono
czujnik napięcia nowego typu jak również zasadę 
pomiaru, na której czujnik ten działa. 
Czujnik napięcia ma wbudowaną elektrodę w 
formie metalowej płytki. Gdy między testowaną 
linią a tą elektrodą pojawi się różnica 
potencjałów, to w związku z powstałym 
sprzężeniem pojemnościowymi, a także w 
efekcie zjawiska indukcji elektrostatycznej
popłynie wtedy prąd elektryczny. Zjawisko to 
występuje w układach prądu przemiennego. Nie 
występuje natomiast w układach prądu stałego, 
co nie ma większego znaczenia, gdyż mierniki 
mocy są zwykle projektowane do pracy w 
układach prądu przemiennego o częstotliwości
50 lub 60 Hz. Wspomniany prąd jest tak mały, że 
użytkownik może go nawet nie poczuć, zatem 
jest dla niego całkowicie bezpieczny. Płynie tylko 
między izolacją przewodu i plastykową obudową 
czujnika a elektrodą i testowanym przewodem. 

W ten sposób można mierzyć napięcie obiektu 
docelowego bez wpływu wielkości grubości 
izolacji na wskazania i bez potrzeby tworzenia 
styku z metalowymi elementami. Efektem tego 
jest znaczne zredukowanie przy pomiarze mocy
ryzyka porażenia prądem elektrycznym, a także
niebagatelne poszerzenie możliwości wyboru w 
odniesieniu do miejsca pomiaru. 

Firma Hioki E.E. Corporation, która opracowała tę 
innowacyjną technikę pomiarową stała się 
właścicielem licznych patentów z nią związanych. 
Firma ma nadzieję, że nowa technika,
zwiększając bezpieczeństwo i łatwość używania 
mierników mocy spopularyzuje ten pomiar wśród
większej liczby użytkowników niż dotąd. 
Własnościami opisanymi w niniejszym artykule 
wyróżnia się cęgowy miernik mocy z funkcją 
loggera danych pomiarowych PW3365-20
produkowany przez Hioki. 

Prąd ten oczywiście staje się większy wraz ze 
wzrostem napięcia, lecz zmniejsza się przy 
zwiększaniu odległości między przewodem a 
elektrodą nawet, jeśli napięcie to pozostaje 
stałe. W efekcie pomiar bezpośredni takiego 
prądu nie pozwala uzyskać danych, których 
można użyć do obliczenia wartości napięcia. 
Nowa technika rozwiązuje ten problem, dodając 
do czujnika napięcia generator napięcia. 

Schemat połączeń Generator napięcia 
 
Czujnik napięcia 

Zasada działania Generator napięcia

Wnętrze 
Mikroprąd = 0

Elektroda 
100 V 

100 V 
Zmierzone napięcie

Równowaga 
napięć Generowane napięcie 

Przekrój poprzeczny Elektroda 

Zasada pomiaru napięcia bez metalicznego kontaktu 
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Miernik mocy HIOKI PW3365-20
Na rynku urządzeń mierzących i rejestrujących moc prądu elektrycznego pojawił 
się nowy przyrząd zapewniający nieosiągalny dotąd poziom bezpieczeństwa 
obsługi przy jednocześnie wysokiej precyzji pomiaru.

Konwencjonalne przyrządy 
z funkcją pomiaru mocy obliczają 
ją na podstawie danych uzyski-
wanych w trakcie jednoczesnego 
pomiaru prądu i napięcia. Wiele 
z nich mierzy prąd metodą po-
średnią, tj. za pomocą cęgów, 
napięcie zaś metodą bezpośred-
nią wymagającą od operatora 
dołączenia sond przewodów 
pomiarowych do dostępnych 
metalowych elementów insta-
lacji, które często są „pod na-
pięciem”. O ile metoda pomiaru 
prądu cęgami zapewnia wysoki 
poziom bezpieczeństwa, o tyle 
przy pomiarze napięcia, przy 
sporządzaniu niezbędnych do-
łączeń, istnieje wysokie zagro-
żenie porażenia operatora prą-
dem elektrycznym.

Miernik mocy PW3365-20 (fot. 
1) jest, jak deklaruje jego produ-
cent – japońska firma HIOKI, 
pierwszym w świecie przyrzą-
dem mierzącym moc dokład-
nie i bezpiecznie, nie wymagając 
przy tym od operatora zapew-
nienia w celu pomiaru napięcia 
bezpośredniego styku z meta-
lowymi wyprowadzeniami roz-
łącznika obwodu lub innymi ele-
mentami instalacji elektrycznej. 
Innowacyjną własnością, mającą 
zasadniczy wpływ na bezpieczeń-
stwo wykonywania pomiarów, 
jest zastosowanie w PW3365-
20 do pomiaru napięcia specjal-
nego chwytaka krokodylowego 
PW9020 (fot. 2) stanowiącego 
zakończenie przewodu pomia-
rowego. W chwytak jest wbudo-
wany „czujnik bezpieczeństwa”, 
a na przewodzie pomiarowym 
jest jeszcze zasobnik z układem 
elektronicznym. To innowacyj-

ne rozwiązanie eliminuje ryzyko 
zwarcia testowanego obwodu, 
uszkodzenia przyrządu oraz po-
rażenia operatora prądem elek-
trycznym w wyniku błędu popeł-
nionego przez tego operatora 
w trakcie obsługi lub niedosta-
tecznej jego wiedzy na temat bez-
piecznego prowadzenia pomia-
rów. Chwytak PW9020 można 
zakładać na przewody o różnych 
średnicach, od 6 do 30 mm.

Funkcje i zakresy 
pomiarowe
PW3365-20 mierzy wartości 
skuteczne i szczytowe napię-
cia oraz prądu przemiennego. 
Mierzy też częstotliwość i para-
metry składowej podstawowej 
(napięcia i prądu). Na podsta-

wie otrzymanych danych ob-
licza i wskazuje wartości po-
nad dwudziestu parametrów 
mocy, energii i zapotrzebowa-
nia na moc (fot. 3).

Operator wyposażonego 
w po trzy kanały napięcia i prą-
du miernika PW3365-20 może 
prowadzić pomiary w różnych 
układach poczynając od jedno-
fazowych-dwuprzewodowych, 
a na trójfazowych-czteroprze-
wodowych kończąc.

Znamionowy zakres pomiaru 
przez PW3365-20 napięcia prze-
miennego wynosi 400 V, całkowi-
ty zakres wyświetlania rozciąga się 
od 5 do 520 V (wartości mniej-
sze od 5 V są wyświetlane jako 
0 V), a zakres efektywny wyno-
si od 90 do 520 V. PW3365-20 

mierzy też napięcie szczytowe 
do ±750 V, sygnalizując prze-
kroczenie zakresu wyświetle-
niem komunikatu „OVER”.

Zakres pomiaru prądu zależy 
od typu użytych cęgów prądo-
wych. Do pomiaru prądów pły-
nących przez obciążenia firma 
HIOKI oferuje sześć czujników 
cęgowych na prądy od 5 do 1000 
A i dwuzakresowe cęgi elastyczne 
CT9667 na prądy do 500 i 5000 
A. Osobną ofertę stanowią czujni-
ki cęgowe przystosowane do po-
miaru prądów upływowych (dwa 
typy) oraz jeden przekładnik prą-
dowy. Przed pomiarem użytkow-
nik wprowadza do pamięci przy-
rządu wartość przekładni użytego 
czujnika, prądowej (CT) lub na-
pięciowej (VT), zależnie od typu.

Fot. 1. Miernik mocy PW3365-20 z czujnikami napięcia i prądu
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Zakres pomiaru mocy wnosi 
od 200,00 W do 6,0000 MW 
i zależy od wybranej przez ope-
ratora kombinacji podzakresów 
napięcia i prądu oraz użytego 
typu układu pomiarowego.

Wskazanie wyniku pomia-
ru jest odświeżane co ok. 0,5 
s z wyjątkiem sytuacji, w któ-
rych przyrząd korzysta z pa-
mięci (karta SD, pamięć we-
wnętrzna) lub wymienia dane 
z komputerem.

Dokładność pomiaru
Przy pomiarze przyrządem 
PW3365-20 napięcia prze-
miennego dokładność wynosi 
±1,5% wartości wskazywanej 
± 0,2% wartości pełnozakre-
sowej i uwzględnia dokładność 
czujnika napięcia PW9020. Przy 
pomiarze prądu dokładność jest 
sumą dokładności PW3365-20 
równej dla prądu ±0,3% warto-
ści wskazywanej ± 0,1% warto-
ści pełnozakresowej i dokładno-
ści czujnika cęgowego użytego 
do pomiaru. W taki sam spo-
sób oblicza się też dokładność 
pomiaru mocy. Aby uzyskać 
na przykład dokładność pomia-
ru mocy czynnej, trzeba do do-
kładności PW3365-20 wynoszą-
cej w tym przypadku ±2,0% 
wartości wskazywanej ± 0,3% 
wartości pełnozakresowej do-
dać dokładność użytego czujni-

ka cęgowego (przy współczyn-
niku mocy równym 1).

Wyświetlanie
PW3365-20 ma kolorowy ekran 
LCD-TFT o przekątnej 3,5 cala 
i rozdzielczości 320 na 240 pik-
seli. Użytkownik może korzystać 
z kliku różnych trybów (ekra-
nów) wyświetlania. W trybie listy 
(„List”) na ekranie są wyszczegól-
niane wartości napięcia, prądu, 
częstotliwości, mocy (czynnej, 
biernej, pozornej), współczynni-
ka mocy, użycia mocy scałkowa-
nej oraz upływu czasu. W trybie 

„U/f” są wyświetlane wartości: 
skuteczna (RMS), składowa pod-
stawowa i szczytowa. Jest też 
wyświetlana wartość współczyn-
nika mocy. Osobne tryby ekra-
nowe „Power” i „Integ” przewi-
dziano do wyświetlania mocy 
(na kanał i całkowitej) oraz od-
powiednio energii. Korzystając 
z trybu wyświetlania energii, 
użytkownik odczytuje wartości 
energii czynnej i biernej, czasów 
rozpoczęcia i zakończenia reje-
stracji oraz kosztu energii.

Ważną własnością miernika 
PW3365-20 jest funkcja oblicza-

nia zapotrzebowania. W trybie 
ekranowym „Demand” są wy-
świetlane wartości zapotrzebo-
wania na moc czynną i bierną 
oraz współczynnik mocy.

Zestaw trybów ekranowych 
uzupełniają: „Waveform” (wy-
świetlanie przebiegów napięcia 
i prądu), „Zoom” (powiększa-
nie wskazania czterech para-
metrów wybranych przez użyt-
kownika) i „Trend” (wyświetlanie 
wartości maksymalnej, minimal-
nej i średniej dla jednego para-
metru wybranego przez użyt-
kownika).

Fot. 2. Czujniki napięcia PW9020
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Cęgowy miernik mocy z funkcją 
rejestracji PW3360-20

Miernik rezystancji 
izolacji IR4056-20
Napięcia pomiarowe: 
50/125/250/500/1000 V

Analizator jakości
zasilania PW3198

Zgodność z IEC 61000-4-30, 
klasa A

Rejestrator MR8880-20
4 kanały analogowe

i 8 logicznych

Analizator 
mocy 3390

4 kanały U i I

Cęgowe mierniki 
rezystancji uziemienia 

FT6380 i FT6381
Bezprzewodowy interfejs 

Bluetooth (FT6381)

Pirometry
FT3700-20 –60,0÷550,0°C/12:1
FT3701-20 –60,0÷760,0°C/30:1

Multimetry cęgowe
3280-10 (ACA 1000 A)
3280-20 (ACA 1000 A True RMS)
3287 (AC/DCA 10/100 A True RMS)
3288 (AC/DCA 1000 A)
3288-20 (AC/DCA 1000 A True RMS)

Laboratoryjne mieniki mocy AC/DC
PW3337 i PW3336

Bezpośredni pomiar prądu do 65 A 
lub cęgami (do 5 kA), w 3/2 kanałach

Analizator jakości
zasilania 3197

Rejestrator 8870-20
2 kanały

16/32 kanały, 20 MSa/s

Rejestratory
8860-50 i 8861-50
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Interfejsy 
i oprogramowanie
HIOKI montuje standardowo 
w mierniku mocy PW3365-
20 trzy interfejsy: LAN (z funk-
cją serwera HTTP), USB oraz 
kart SD. Po połączeniu miernika 
z komputerem karta SD oraz pa-
mięć wewnętrzna są rozpozna-
wane przez komputer jako wy-
mienny nośnik pamięci. Danymi 
zgromadzonymi w pamięci we-
wnętrznej i na karcie SD, tj. da-
nymi pomiarowymi, ustawień, 
ekranu i przebiegów można za-

rządzać, korzystając z progra-
mu użytkowego dostępnego 
bez opłat na stronie interneto-
wej HIOKI. Funkcje tego pro-
gramu to: ładowanie zapisanych 
danych bezpośrednio z przy-
rządu do komputera przez łą-
cze USB lub LAN, sporządza-
nie wykresów w aplikacji MS 
Excel na podstawie zapisanych 
danych, przesyłanie danych usta-
wień z komputera do PW3365-
20 i drukowanie danych.

Więcej własności ma pro-
gram „Power Logger Viewer” 
SF1001 oferowany przez HIOKI 
jako opcja. Standardową proce-
durę charakteryzującą w skró-

cie możliwości tego programu 
można przedstawić jako kolej-
no: wyświetlenie zapisanych da-
nych, przedstawienie ich w postaci 
tablicy, poddanie analizie, a na ko-
niec wydrukowanie. Dysponując 
programem SF1001 można reali-
zować różne opcje wyświetlania 
takie jak: wykres trendu, zestawie-
nie sumaryczne (np. raport dzien-
ny, tygodniowy lub miesięczny) 
oraz przebieg. Program SF1001 
ma ponadto funkcję kopiowania 
oraz rozbudowane opcje druko-
wania (w tym raportów).

Funkcje rejestracji
Użytkownik miernika może wy-
brać jako miejsce docelowe reje-
stracji kartę pamięci SD (pojem-
ność 2 GB) lub mniej pojemną 
(ok. 320 kB) pamięć wewnętrz-
ną. Odstęp czasowy rejestracji 
wybiera się ze zbioru wartości 
1, 2, 5, 10, 15, 30 s i 1, 2, 5, 10, 
15, 20, 30 i 60 min. Jednocześnie 
dostępna w danym momencie 
wartość czasu zapisu jest wy-
świetlana na ekranie.

Elementy zapisywane na kar-
cie SD to: dane pomiarowe, 
obrazy ekranu oraz przebiegi. 
Gdy wybierze się zapisywanie 
danych pomiarowych, to przy-

rząd będzie gromadzić z wy-
branym odstępem czasowym 
wartości maksymalną, minimal-
ną i średnią. Na przykład, gdy 
PW3365-20 pracuje w układzie 
trójfazowym-czteroprzewodo-
wym i wybrano odstęp czasowy 
rejestracji równy 30 s, to karcie 
SD będzie można zmieścić dane 
za cały rok rejestracji.

Obrazy ekranu są zapisywane 
w plikach BMP, a przebiegi jako 
dane binarne. Maksymalna po-
jemność pliku wynosi 200 MB. 
Po przekroczeniu jej w trakcie 

zapisu, jest tworzony automa-
tycznie nowy plik, a proces reje-
stracji nie zostaje przerwany.

Użytkownik konfigurując reje-
strację, wybiera oprócz odstępu 
czasowego, metodę rozpoczę-
cia i zakończenia tego procesu 
(ręczną lub o wyspecyfikowa-
nym czasie). W razie potrze-
by może też wybrać rejestra-
cję powtarzaną.

Zasilanie
Miernik mocy PW3365-20 moż-
na zasilać z zewnętrznego zasila-
cza sieciowego Z1008 lub opcjo-
nalnego pakietu akumulatorów 
NiMH PW9002. Akumulatory 

w pełni naładowane wystar-
czają na ok. 5 h pracy ciągłej, 
a czas ładowania nie przekra-
cza 6 h 10 min (przy wyłączo-
nym mierniku).

Wymiary i masa
PW3365-20 ma wymiary 
180x100x48 mm i masę 540 g.

Wyposażenie 
pomiarowe
W wyposażeniu standardowym 
miernika jest komplet czterech 
przewodów pomiarowych 
z czujnikiem napięcia PW9020, 
zasilacz sieciowy Z1008, prze-
wód USB i zestaw różnokoloro-
wych tulejek spiralnych nakłada-
nych na przewody pomiarowe 
i połączeniowe (cęgów prądo-
wych) w celu ich rozróżnienia.

Za dodatkową opłatą moż-
na zamówić: program SF1001, 
pakiet akumulatorów PW9002, 
nesesery CT1005 i CT1008, 
kartę pamięci SD Z4001 (o po-
jemności 2 GB) oraz przewód 
LAN 9642. W razie potrzeby 
wymiany akumulatorów HIOKI 
na nowe można zamówić ich op-
cję 9459 (bez pojemnika).

Ważnym elementem wypo-
sażenia miernika PW3365-20 są 
cęgowe czujniki prądowe, które 
HIOKI oferuje jako opcje. Trzeba 
je zamówić wraz z miernikiem, 
wybierając stosownie do wyma-
gań realizowanej aplikacji pomia-
rowej, gdyż bez cęgów nie bę-
dzie można będzie mierzyć ani 
prądu, ani mocy. Do tych celów 
HIOKI oferuje przekładnik prą-
dowy 9290-10 (1000/100 A), sie-
dem cęgowych czujników prądu 
(9694 (5 A), 9660 (100 A), 9661 
(500 A), 9669 (1000 A), CT9667 
(elastyczne, 5000 A), 9695-02 
(50 A), 9695-03 (100 A)), a także 
dwa czujniki prądu upływowego 
9657-10 i 9675. Czujniki 9695-02 
i 9695-03 łączy się z PW3365-
20 przewodem 9219 – również 
opcjonalnym.  ■

mgr inż. Leszek Halicki
LABIMED ELECTRONICS

Fot. 3. Płyta czołowa miernika mocy PW3365-20
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Przenośne mierniki mocy mierzą 
prąd najczęściej metodą pośred-

nią, tj. za pomocą cęgów, a napięcie 
metodą bezpośrednią, wymagającą 
dołączenia sond przewodów pomia-
rowych do dostępnych metalowych 
elementów instalacji, które mogą być 
„pod napięciem”. O ile operator mie-
rząc prąd cęgami może czuć się bez-
piecznie, to przy pomiarze napięcia 
grozi mu niebezpieczeństwo poraże-
nia prądem elektrycznym.

Miernik mocy PW3365-20 (fot. 1.) 
jest według jego producenta pierw-
szym na świecie przyrządem tego 
typu mierzącym nie tylko dokład-
nie, lecz w pełni bezpiecznie. Przy 
pomiarze napięcia nie ma potrzeby 
zapewnienia styku bezpośredniego, 
tj. „metalicznego”. Własność tę uzy-
skano, stosując specjalny chwytak 
krokodylowy PW9020 (fot. 2.), będą-
cy zakończeniem przewodu pomiaro-
wego. W chwytak wbudowano „czuj-
nik bezpieczeństwa”, a na przewodzie 
pomiarowym umieszczono pojemnik 
z układem elektronicznym. W efek-
cie wyeliminowano ryzyko zwarcia 
testowanego obwodu, uszkodzenia 
przyrządu i porażenia operatora prą-
dem elektrycznym, gdy popełni on 
błąd lub będzie miał niedostateczną 
wiedzę na temat bezpiecznego pro-
wadzenia pomiarów.

funkcje i zakresy 
pomiarowe

Miernik mocy PW3365-20 mierzy 
wartość skuteczną i szczytową napię-
cia oraz prądu przemiennego. Mierzy 
też częstotliwość i parametry składo-
wej podstawowej napięcia i prądu. Na 
podstawie otrzymanych danych oblicza 
i wskazuje na wielofunkcyjnym ekra-
nie wartości ponad dwudziestu para-
metrów mocy, energii i zapotrzebowa-
nia na moc (fot. 3.).

PW3365-20 ma trzy kanały pomia-
rowe napięcia i trzy kanały pomiarowe 
prądu. Można go eksploatować w róż-
nych konfiguracjach pomiarowych od 
układów jednofazowych-dwuprzewo-
dowych do trójfazowych-czteroprzewo-
dowych. Maksymalne, mierzone, zna-
mionowe napięcie przemienne wyno-
si 400 V, przy czym rzeczywisty zakres 
wyświetlania rozciąga się od 5 do 520 V. 
Przyrząd wskazuje też wartość szczy-
tową napięcia do ±750 V, sygnalizując 
przekroczenie zakresu wyświetleniem 
komunikatu „OVER”.

Zakres pomiaru prądu zależy od 
typu użytych cęgów prądowych. Do po-
miaru prądów płynących przez obciąże-
nia HIOKI oferuje sześć opcjonalnych 
czujników cęgowych na prądy od 5 do 
1000 A i cęgi elastyczne CT9667 z prze-
łączanymi podzakresami prądowymi 

500 i 5000 A. W ofer-
cie są też dwa typy 
czujników cęgowych 
do pomiaru prądów 
upływowych i prze-
kładnik prądowy.

Zakres pomia-
ru mocy rozciąga 
się od 200,00 W do 
6,0000 MW i zależy 
od wybranej przez 
operatora kombina-

cji podzakresów na-
pięcia i prądu oraz 
użytego typu ukła-
du pomiarowego.

dokładność 
pomiaru

Przy pomiarze 
napięcia przemien-
nego dokładność 
wynosi ±1,5% war-
tości wskazywanej ±0,2% wartości peł-
nozakresowej i uwzględnia dokładność 
czujnika napięcia PW9020. Przy pomia-
rze prądu dokładność jest sumą dokład-
ności przyrządu równej ±0,3% wartości 
wskazywanej ±0,1% wartości pełnoza-
kresowej i dokładności czujnika cęgo-
wego użytego do pomiaru. W taki sam 
sposób oblicza się też dokładność po-
miaru mocy. Aby uzyskać na przykład 
dokładność pomiaru mocy czynnej, 
trzeba do dokładności PW3365-20 wy-
noszącej w tym przypadku ±2,0% war-
tości wskazywanej ±0,3% wartości peł-
nozakresowej dodać dokładność użyte-
go czujnika cęgowego.

wyświetlanie

PW3365-20 wyposażono w koloro-
wy ekran LCD-TFT o przekątnej 3,5 
cala, rozdzielczości 320 na 240 piksele, 
o różnych trybach wyświetlania. W try-
bie listy („List”) na ekranie pojawiają się 
wartości: napięcia, prądu, częstotliwo-
ści, mocy (czynnej, biernej, pozornej), 
współczynnika mocy, użycia mocy scał-
kowanej oraz upływu czasu. W trybie 
„U/f” jest wyświetlana wartość sku-
teczna (RMS), a ponadto wartości skła-
dowej podstawowej i szczytowej oraz 
współczynnika mocy. Do wyświetlania 
mocy na kanał i całkowitej przeznaczo-
no tryb „Power”, a do wyświetlania ener-

gii tryb „Integ”. Korzystając z trybu „In-
teg”, odczytuje się wartości energii czyn-
nej i biernej, czasów rozpoczęcia i za-
kończenia rejestracji oraz kosztu energii. 
W trybie „Demand” są wyświetlane war-
tości zapotrzebowania na moc czynną 
i bierną oraz współczynnika mocy. Bo-
gaty zestaw opcji wyświetlania uzupeł-
niają tryby: „Waveform” (wyświetlanie 
przebiegów napięcia i prądu), „Zoom” 
(powiększanie wskazania czterech pa-
rametrów wybranych przez użytkow-
nika) oraz „Trend” (wyświetlanie war-
tości maksymalnej, minimalnej i śred-
niej dla jednego parametru wybranego 
przez użytkownika).

rejestracja danych 
pomiarowych

Użytkownik miernika konfigurując 
rejestrację wybiera miejsce docelowe 
rejestracji danych (kartę SD lub pamięć 
wewnętrzną), odstęp czasowy rejestra-
cji, metodę rozpoczęcia i zakończenia 
rejestracji (kończoną ręcznie lub o wy-
specyfikowanym czasie), może też wy-
brać rejestrację powtarzaną. Jako miej-
sce docelowe rejestracji można wybrać 
kartę SD (pojemność 2 GB) lub pamięć 
wewnętrzną (pojemność ok. 320 kB). 
Odstęp czasowy rejestracji wybiera się 
z zakresu od 1 do 30 s i od 1 do 60 min, 
przy czym automatycznie na ekranie 
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Nowy, przenośny miernik mocy wyprodukowany przez japońską firmę HIOKI zapewnia 
wysoki poziom bezpieczeństwa i komfortu obsługi przy jednocześnie wysokiej precyzji 
pomiaru.

miernik mocy HIOKI PW3365-20
mgr inż. Leszek Halicki – Labimed Electronics

Fot. 2.   Czujnik napięcia PW9020

Fot. 1.   Miernik mocy PW3365-20 z czujnikami napięcia 
i prądu
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jest wyświetlana wartość czasu zapisu 
dostępnego w tym momencie.

Na karcie SD gromadzi się dane po-
miarowe, tj. wartości maksymalną, mi-
nimalną i średnią, a ponadto obrazy 
ekranu i przebiegi. Gdy PW3365-20 ma 
pracować na przykład w układzie trój-
fazowym-czteroprzewodowym z wy-
branym odstępem czasowym rejestra-
cji równym 30 s, to karta SD pomieści 
dane za cały rok rejestracji.

interfejsy 
i oprogramowanie

Użytkownik miernika mocy ma do 
dyspozycji oprócz wymienionego in-
terfejsu kart SD jeszcze interfejs LAN 
(z funkcją serwera HTTP) oraz port 
USB. Komputer natychmiast po dołą-
czeniu do niego miernika rozpoznaje 
kartę SD i pamięć wewnętrzną jako wy-
mienne nośniki pamięci. Danymi zgro-
madzonymi na tych nośnikach, tj. da-
nymi pomiarowymi, ustawień, ekra-
nu i przebiegów, zarządza się, korzy-
stając z programu użytkowego dostęp-

nego bez opłat na stronie internetowej 
 HIOKI. Funkcje tego programu to: łado-
wanie zapisanych danych bezpośred-
nio z przyrządu do komputera przez łą-
cze USB lub LAN, sporządzanie wykre-
sów w aplikacji MS Excel na podstawie 
zapisanych danych, przesyłanie danych 
ustawień z komputera do PW3365-20 
oraz drukowanie danych.

Więcej możliwości ma się jednak ko-
rzystając z opcjonalnego programu „Po-
wer Logger Viewer” SF1001. Dysponu-
jąc tym programem można wyświetlać 
wykresy trendu, zestawienia sumarycz-
ne (np. raporty dzienne, tygodniowe lub 
miesięczne) oraz przebiegi. Można też 
korzystać z funkcji kopiowania i różnych 
opcji drukowania (w tym raportów).

zasilanie

Do zasilania miernika mocy używa 
się zewnętrznego zasilacza sieciowego 
Z1008 lub opcjonalnego pakietu aku-
mulatorów NiMH PW9002. Akumula-
tory w pełni naładowane wystarcza-
ją na ok. 5 h pracy ciągłej, przy czym 

czas ich ładowania nie przekracza 6 h 
10 min (przy wyłączonym mierniku).

wymiary i masa

Miernik PW3365-20 ma wymiary 
180 × 100 × 48 mm i masę 540 g.

wyposażenie pomiarowe

W komplecie fabrycznym z PW3365-10 
jest komplet czterech przewodów po-
miarowych zakończonych czujnikiem 
napięcia PW9020, zasilacz sieciowy 
Z1008 oraz przewód USB.

Za dodatkową opłatą można za-
mówić: program SF1001, pakiet 
akumulatorów PW9002, nesesery 
CT1005 i CT1008, kartę pamięci SD 
Z4001 oraz cęgowe czujniki prądo-
we, których użycie jest niezbęd-
ne do pomiaru mocy. Do tego celu 
HIOKI proponuje czujniki: 9694 
(5 A), 9660 (100 A), 9661 (500 A), 
9669 (1000 A), 9695-02 (50 A), 9695-
03 (100 A), a ponadto czujniki prą-
du upływowego 9657-10 i 9675, 
cęgi elastyczne CT9667 (5000 A) 
oraz przekładnik prądowy 9290-10 
(1000/100 A).

Fot. 3.   Płyta czołowa miernika mocy PW3365-20


